HF Engvang, 2300 København S.

arbejdsgruppen ”Nyt Foreningshus”
Referent Viksi Jønsson
12. april 2019

Referat fra møde torsdag d.10. april 2019 kl.20:00
1. Opfølgning på opgaver siden sidst. (Liste af aftaler fra sidste møde nedenfor)
a) På generalforsamlingen september 2017 aftaltes det at bestyrelsen skulle udstede
P-tilladelser som skulle bruges for at kvalificere om pladsen udelukkede, benyttes som
tiltænkt af beboerne eller om fremmede uden formål parkere på vores plads.
Ingen syntes at have hørt hvad dette er endt med, så Anders og Gitte kontakter
bestyrelsen og finder svar på dette.
b) Viksi kontakter Husbestyrer, Havemand og bestyrelse og for afdækket deres behov til et
nyt foreningshus. Hvad kræves deres funktion af depotplads, skabsplads o. Lign. Hvilke
tanker og ønsker har De. Interviews har fundet sted d.08/04/2019 og liste med ønsker til
indretning og funktioner er lagt på Google drev.
c) Vi huskede ikke hvor mange boliger der hørte til fælleshuset på Holmen, Anders tjekker
op på dét.
d) Alle i gruppen laver egne skitseforslag og medbringer til næste møde, så vi har noget at
tage udgangspunkt i når råskitse skal udarbejdes. Der var medbragt to skitser.
e)

Det undersøges om HF Engvang kan blive ramt af krav til omlægning af eksisterende
kloaksystem i forbindelse med KBH-kommunes spildevands- og skybrudsplaner.
Bestyrelsen bliver bedt om at undersøge det med København kommune tekniske
forvaltning. Viksi har haft møde med bestyrelsen om sagen, og Anja har efterfølgende
skrevet til kommunen for at få afdækket om der vil komme krav til HF Engvang ifm.
Skybrudsplanerne. Vi afventer svar.

2. Evaluering af orienteringspunkt på Generalforsamlingen d.27/03/2019
Vi havde en positiv oplevelse af dialogen på generalforsamlingen, der var stor interesse for
de økonomiske modeller Jesper skitserede. Vi blev rost for den inkluderende kommunikation
og vores informering undervejs.
3. Udarbejdelse af råskitse med forslag til højde og placering af nyt foreningshus”
Alle der kan laver egne skitseforslag og medbringer, så vi har noget at tage udgangspunkt i.
Vi gennemgik billedmateriale samt noter fra besøg i andre foreningshuse, samt de
medbragte skitser. Vi besluttede at udarbejde en forslag der skal være et vartegn og
signalere som samlingssted for foreningen. I første udkast forholder vi os udelukkende til
placering, facon og højde. Selve indretning arbejder vi med når vi har det ydre på plads.
Vi ønsker at placere bygningen i god afstand fra nr. 66 så generende skygger fra en høj gavl
undgås videst muligt.
Hvordan teknisk forvaltning tolker lokalplanens mere vage formulering vides ikke, vi tester i
første skitse for højde og placering hvad kommunen mener.
Trine arbejder videre med skitsen i kommende weekend og Jesper udarbejder forslag til en
motiveret ansøgning som skal argumentere for vores valg af placering og højde.
Begge forslag udarbejdes til færdigbehandling i gruppen til næste møde d.24/04/2019.
Ansøgning sendes til teknisk forvaltning i uge 18, 2019.

HF Engvang, 2300 København S.

arbejdsgruppen ”Nyt Foreningshus”

4. Næste mødedato
Næste møde d.24/04/2019 kl.19:30- Viksi undersøger om fælleshuset er ledigt.
Vi har travlt!
Derfor vil vi afholde min. 2 møder inden 2.Engvangaften i juni 2019
Viksi beders Andres lave doodle over uge 19, 20 + 21 2019 så vi kan få møder planlagt.
Vær rar at svare/stemme hurtigst muligt.
5. Eventuelt
2.Engvangaften blev sat til afholdelse tirsdag d.25/06/2019
På aftenen skal vi have prioriteret beboernes mange ønsker til indretning og funktioner.
Vi vil lave en form for afstemning ved hjælp af klistermærker som beboerne kan sætte på de
punkter de finder vigtigst.
Der opsættes billeder og præsentationer til inspiration, af de fælleshuse vi har besøgt.
Moodboard (Billede væg) med de billeder Trine har indsamlet på Facebook opsættes
ligeledes.

Følgende opgaver blev besluttet og fordelt:
1. På generalforsamlingen september 2017 aftaltes det at bestyrelsen skulle udstede
P-tilladelser som skulle bruges for at kvalificere om pladsen udelukkede, benyttes som
tiltænkt af beboerne eller om fremmede uden formål parkere på vores plads.
Ingen syntes at have hørt hvad dette er endt med, så Anders og Gitte kontakter bestyrelsen
og finder svar på dette.
2. Vi huskede ikke hvor mange boliger der hørte til fælleshuset på Holmen, Anders tjekker op
på dét.
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6. Viksi udarbejder referat

Gruppen består af følgende medlemmer:
•
•
•
•

Viksi, have 120
Gitte, have 106
Jesper, have 21
Dorthe, have 6

•
•
•
•

Maria, have 82
Anders, have 46
Trine, have 26
Arvi, have 116
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tage udgangspunkt i når råskitse skal udarbejdes. Der var medbragt to skitser.
e)

Det undersøges om HF Engvang kan blive ramt af krav til omlægning af eksisterende
kloaksystem i forbindelse med KBH-kommunes spildevands- og skybrudsplaner.
Bestyrelsen bliver bedt om at undersøge det med København kommune tekniske
forvaltning. Viksi har haft møde med bestyrelsen om sagen, og Anja har efterfølgende
skrevet til kommunen for at få afdækket om der vil komme krav til HF Engvang ifm.
Skybrudsplanerne. Vi afventer svar.

2. Evaluering af orienteringspunkt på Generalforsamlingen d.27/03/2019
Vi havde en positiv oplevelse af dialogen på generalforsamlingen, der var stor interesse for
de økonomiske modeller Jesper skitserede. Vi blev rost for den inkluderende kommunikation
og vores informering undervejs.
3. Udarbejdelse af råskitse med forslag til højde og placering af nyt foreningshus”
Alle der kan laver egne skitseforslag og medbringer, så vi har noget at tage udgangspunkt i.
Vi gennemgik billedmateriale samt noter fra besøg i andre foreningshuse, samt de
medbragte skitser. Vi besluttede at udarbejde en forslag der skal være et vartegn og
signalere som samlingssted for foreningen. I første udkast forholder vi os udelukkende til
placering, facon og højde. Selve indretning arbejder vi med når vi har det ydre på plads.
Vi ønsker at placere bygningen i god afstand fra nr. 66 så generende skygger fra en høj gavl
undgås videst muligt.
Hvordan teknisk forvaltning tolker lokalplanens mere vage formulering vides ikke, vi tester i
første skitse for højde og placering hvad kommunen mener.
Trine arbejder videre med skitsen i kommende weekend og Jesper udarbejder forslag til en
motiveret ansøgning som skal argumentere for vores valg af placering og højde.
Begge forslag udarbejdes til færdigbehandling i gruppen til næste møde d.24/04/2019.
Ansøgning sendes til teknisk forvaltning i uge 18, 2019.

HF Engvang, 2300 København S.

arbejdsgruppen ”Nyt Foreningshus”

4. Næste mødedato
Næste møde d.24/04/2019 kl.19:30- Viksi undersøger om fælleshuset er ledigt.
Vi har travlt!
Derfor vil vi afholde min. 2 møder inden 2.Engvangaften i juni 2019
Viksi beders Andres lave doodle over uge 19, 20 + 21 2019 så vi kan få møder planlagt.
Vær rar at svare/stemme hurtigst muligt.
5. Eventuelt
2.Engvangaften blev sat til afholdelse tirsdag d.25/06/2019
På aftenen skal vi have prioriteret beboernes mange ønsker til indretning og funktioner.
Vi vil lave en form for afstemning ved hjælp af klistermærker som beboerne kan sætte på de
punkter de finder vigtigst.
Der opsættes billeder og præsentationer til inspiration, af de fælleshuse vi har besøgt.
Moodboard (Billede væg) med de billeder Trine har indsamlet på Facebook opsættes
ligeledes.

Følgende opgaver blev besluttet og fordelt:
1. På generalforsamlingen september 2017 aftaltes det at bestyrelsen skulle udstede
P-tilladelser som skulle bruges for at kvalificere om pladsen udelukkede, benyttes som
tiltænkt af beboerne eller om fremmede uden formål parkere på vores plads.
Ingen syntes at have hørt hvad dette er endt med, så Anders og Gitte kontakter bestyrelsen
og finder svar på dette.
2. Vi huskede ikke hvor mange boliger der hørte til fælleshuset på Holmen, Anders tjekker op
på dét.
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6. Viksi udarbejder referat

Gruppen består af følgende medlemmer:
•
•
•
•

Viksi, have 120
Gitte, have 106
Jesper, have 21
Dorthe, have 6

•
•
•
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Maria, have 82
Anders, have 46
Trine, have 26
Arvi, have 116
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og vores informering undervejs.
3. Udarbejdelse af råskitse med forslag til højde og placering af nyt foreningshus”
Alle der kan laver egne skitseforslag og medbringer, så vi har noget at tage udgangspunkt i.
Vi gennemgik billedmateriale samt noter fra besøg i andre foreningshuse, samt de
medbragte skitser. Vi besluttede at udarbejde en forslag der skal være et vartegn og
signalere som samlingssted for foreningen. I første udkast forholder vi os udelukkende til
placering, facon og højde. Selve indretning arbejder vi med når vi har det ydre på plads.
Vi ønsker at placere bygningen i god afstand fra nr. 66 så generende skygger fra en høj gavl
undgås videst muligt.
Hvordan teknisk forvaltning tolker lokalplanens mere vage formulering vides ikke, vi tester i
første skitse for højde og placering hvad kommunen mener.
Trine arbejder videre med skitsen i kommende weekend og Jesper udarbejder forslag til en
motiveret ansøgning som skal argumentere for vores valg af placering og højde.
Begge forslag udarbejdes til færdigbehandling i gruppen til næste møde d.24/04/2019.
Ansøgning sendes til teknisk forvaltning i uge 18, 2019.

HF Engvang, 2300 København S.

arbejdsgruppen ”Nyt Foreningshus”

4. Næste mødedato
Næste møde d.24/04/2019 kl.19:30- Viksi undersøger om fælleshuset er ledigt.
Vi har travlt!
Derfor vil vi afholde min. 2 møder inden 2.Engvangaften i juni 2019
Viksi beders Andres lave doodle over uge 19, 20 + 21 2019 så vi kan få møder planlagt.
Vær rar at svare/stemme hurtigst muligt.
5. Eventuelt
2.Engvangaften blev sat til afholdelse tirsdag d.25/06/2019
På aftenen skal vi have prioriteret beboernes mange ønsker til indretning og funktioner.
Vi vil lave en form for afstemning ved hjælp af klistermærker som beboerne kan sætte på de
punkter de finder vigtigst.
Der opsættes billeder og præsentationer til inspiration, af de fælleshuse vi har besøgt.
Moodboard (Billede væg) med de billeder Trine har indsamlet på Facebook opsættes
ligeledes.

Følgende opgaver blev besluttet og fordelt:
1. På generalforsamlingen september 2017 aftaltes det at bestyrelsen skulle udstede
P-tilladelser som skulle bruges for at kvalificere om pladsen udelukkede, benyttes som
tiltænkt af beboerne eller om fremmede uden formål parkere på vores plads.
Ingen syntes at have hørt hvad dette er endt med, så Anders og Gitte kontakter bestyrelsen
og finder svar på dette.
2. Vi huskede ikke hvor mange boliger der hørte til fælleshuset på Holmen, Anders tjekker op
på dét.
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6. Viksi udarbejder referat

Gruppen består af følgende medlemmer:
•
•
•
•

Viksi, have 120
Gitte, have 106
Jesper, have 21
Dorthe, have 6

•
•
•
•

Maria, have 82
Anders, have 46
Trine, have 26
Arvi, have 116

HF Engvang, 2300 København S.

arbejdsgruppen ”Nyt Foreningshus”
Referent Viksi Jønsson
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tanker og ønsker har De. Interviews har fundet sted d.08/04/2019 og liste med ønsker til
indretning og funktioner er lagt på Google drev.
c) Vi huskede ikke hvor mange boliger der hørte til fælleshuset på Holmen, Anders tjekker
op på dét.
d) Alle i gruppen laver egne skitseforslag og medbringer til næste møde, så vi har noget at
tage udgangspunkt i når råskitse skal udarbejdes. Der var medbragt to skitser.
e)

Det undersøges om HF Engvang kan blive ramt af krav til omlægning af eksisterende
kloaksystem i forbindelse med KBH-kommunes spildevands- og skybrudsplaner.
Bestyrelsen bliver bedt om at undersøge det med København kommune tekniske
forvaltning. Viksi har haft møde med bestyrelsen om sagen, og Anja har efterfølgende
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første skitse for højde og placering hvad kommunen mener.
Trine arbejder videre med skitsen i kommende weekend og Jesper udarbejder forslag til en
motiveret ansøgning som skal argumentere for vores valg af placering og højde.
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4. Næste mødedato
Næste møde d.24/04/2019 kl.19:30- Viksi undersøger om fælleshuset er ledigt.
Vi har travlt!
Derfor vil vi afholde min. 2 møder inden 2.Engvangaften i juni 2019
Viksi beders Andres lave doodle over uge 19, 20 + 21 2019 så vi kan få møder planlagt.
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5. Eventuelt
2.Engvangaften blev sat til afholdelse tirsdag d.25/06/2019
På aftenen skal vi have prioriteret beboernes mange ønsker til indretning og funktioner.
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ligeledes.

Følgende opgaver blev besluttet og fordelt:
1. På generalforsamlingen september 2017 aftaltes det at bestyrelsen skulle udstede
P-tilladelser som skulle bruges for at kvalificere om pladsen udelukkede, benyttes som
tiltænkt af beboerne eller om fremmede uden formål parkere på vores plads.
Ingen syntes at have hørt hvad dette er endt med, så Anders og Gitte kontakter bestyrelsen
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6. Viksi udarbejder referat

Gruppen består af følgende medlemmer:
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Gitte, have 106
Jesper, have 21
Dorthe, have 6

•
•
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Maria, have 82
Anders, have 46
Trine, have 26
Arvi, have 116

HF Engvang, 2300 København S.

arbejdsgruppen ”Nyt Foreningshus”
Referent Viksi Jønsson
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tanker og ønsker har De. Interviews har fundet sted d.08/04/2019 og liste med ønsker til
indretning og funktioner er lagt på Google drev.
c) Vi huskede ikke hvor mange boliger der hørte til fælleshuset på Holmen, Anders tjekker
op på dét.
d) Alle i gruppen laver egne skitseforslag og medbringer til næste møde, så vi har noget at
tage udgangspunkt i når råskitse skal udarbejdes. Der var medbragt to skitser.
e)

Det undersøges om HF Engvang kan blive ramt af krav til omlægning af eksisterende
kloaksystem i forbindelse med KBH-kommunes spildevands- og skybrudsplaner.
Bestyrelsen bliver bedt om at undersøge det med København kommune tekniske
forvaltning. Viksi har haft møde med bestyrelsen om sagen, og Anja har efterfølgende
skrevet til kommunen for at få afdækket om der vil komme krav til HF Engvang ifm.
Skybrudsplanerne. Vi afventer svar.

2. Evaluering af orienteringspunkt på Generalforsamlingen d.27/03/2019
Vi havde en positiv oplevelse af dialogen på generalforsamlingen, der var stor interesse for
de økonomiske modeller Jesper skitserede. Vi blev rost for den inkluderende kommunikation
og vores informering undervejs.
3. Udarbejdelse af råskitse med forslag til højde og placering af nyt foreningshus”
Alle der kan laver egne skitseforslag og medbringer, så vi har noget at tage udgangspunkt i.
Vi gennemgik billedmateriale samt noter fra besøg i andre foreningshuse, samt de
medbragte skitser. Vi besluttede at udarbejde en forslag der skal være et vartegn og
signalere som samlingssted for foreningen. I første udkast forholder vi os udelukkende til
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Hvordan teknisk forvaltning tolker lokalplanens mere vage formulering vides ikke, vi tester i
første skitse for højde og placering hvad kommunen mener.
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5. Eventuelt
2.Engvangaften blev sat til afholdelse tirsdag d.25/06/2019
På aftenen skal vi have prioriteret beboernes mange ønsker til indretning og funktioner.
Vi vil lave en form for afstemning ved hjælp af klistermærker som beboerne kan sætte på de
punkter de finder vigtigst.
Der opsættes billeder og præsentationer til inspiration, af de fælleshuse vi har besøgt.
Moodboard (Billede væg) med de billeder Trine har indsamlet på Facebook opsættes
ligeledes.

Følgende opgaver blev besluttet og fordelt:
1. På generalforsamlingen september 2017 aftaltes det at bestyrelsen skulle udstede
P-tilladelser som skulle bruges for at kvalificere om pladsen udelukkede, benyttes som
tiltænkt af beboerne eller om fremmede uden formål parkere på vores plads.
Ingen syntes at have hørt hvad dette er endt med, så Anders og Gitte kontakter bestyrelsen
og finder svar på dette.
2. Vi huskede ikke hvor mange boliger der hørte til fælleshuset på Holmen, Anders tjekker op
på dét.
3. Trine arbejder videre med skitsen i kommende weekend og Jesper udarbejder forslag til en
motiveret ansøgning som skal argumentere for vores valg af placering og højde.
Begge forslag udarbejdes til færdigbehandling i gruppen til næste møde d.24/04/2019.
4. Vi vil afholde min. 2 møder inden 2.Engvangaften i juni 2019
Viksi beders Andres lave doodle over uge 19, 20 + 21 2019 så vi kan få møder planlagt.
5. Næste møde d.24/04/2019 kl.19:30- Viksi undersøger om fælleshuset er ledigt.
6. Viksi udarbejder referat

Gruppen består af følgende medlemmer:
•
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Viksi, have 120
Gitte, have 106
Jesper, have 21
Dorthe, have 6
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Maria, have 82
Anders, have 46
Trine, have 26
Arvi, have 116

HF Engvang, 2300 København S.

arbejdsgruppen ”Nyt Foreningshus”
Referent Viksi Jønsson
12. april 2019

Referat fra møde torsdag d.10. april 2019 kl.20:00
1. Opfølgning på opgaver siden sidst. (Liste af aftaler fra sidste møde nedenfor)
a) På generalforsamlingen september 2017 aftaltes det at bestyrelsen skulle udstede
P-tilladelser som skulle bruges for at kvalificere om pladsen udelukkede, benyttes som
tiltænkt af beboerne eller om fremmede uden formål parkere på vores plads.
Ingen syntes at have hørt hvad dette er endt med, så Anders og Gitte kontakter
bestyrelsen og finder svar på dette.
b) Viksi kontakter Husbestyrer, Havemand og bestyrelse og for afdækket deres behov til et
nyt foreningshus. Hvad kræves deres funktion af depotplads, skabsplads o. Lign. Hvilke
tanker og ønsker har De. Interviews har fundet sted d.08/04/2019 og liste med ønsker til
indretning og funktioner er lagt på Google drev.
c) Vi huskede ikke hvor mange boliger der hørte til fælleshuset på Holmen, Anders tjekker
op på dét.
d) Alle i gruppen laver egne skitseforslag og medbringer til næste møde, så vi har noget at
tage udgangspunkt i når råskitse skal udarbejdes. Der var medbragt to skitser.
e)

Det undersøges om HF Engvang kan blive ramt af krav til omlægning af eksisterende
kloaksystem i forbindelse med KBH-kommunes spildevands- og skybrudsplaner.
Bestyrelsen bliver bedt om at undersøge det med København kommune tekniske
forvaltning. Viksi har haft møde med bestyrelsen om sagen, og Anja har efterfølgende
skrevet til kommunen for at få afdækket om der vil komme krav til HF Engvang ifm.
Skybrudsplanerne. Vi afventer svar.

2. Evaluering af orienteringspunkt på Generalforsamlingen d.27/03/2019
Vi havde en positiv oplevelse af dialogen på generalforsamlingen, der var stor interesse for
de økonomiske modeller Jesper skitserede. Vi blev rost for den inkluderende kommunikation
og vores informering undervejs.
3. Udarbejdelse af råskitse med forslag til højde og placering af nyt foreningshus”
Alle der kan laver egne skitseforslag og medbringer, så vi har noget at tage udgangspunkt i.
Vi gennemgik billedmateriale samt noter fra besøg i andre foreningshuse, samt de
medbragte skitser. Vi besluttede at udarbejde en forslag der skal være et vartegn og
signalere som samlingssted for foreningen. I første udkast forholder vi os udelukkende til
placering, facon og højde. Selve indretning arbejder vi med når vi har det ydre på plads.
Vi ønsker at placere bygningen i god afstand fra nr. 66 så generende skygger fra en høj gavl
undgås videst muligt.
Hvordan teknisk forvaltning tolker lokalplanens mere vage formulering vides ikke, vi tester i
første skitse for højde og placering hvad kommunen mener.
Trine arbejder videre med skitsen i kommende weekend og Jesper udarbejder forslag til en
motiveret ansøgning som skal argumentere for vores valg af placering og højde.
Begge forslag udarbejdes til færdigbehandling i gruppen til næste møde d.24/04/2019.
Ansøgning sendes til teknisk forvaltning i uge 18, 2019.
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Ingen syntes at have hørt hvad dette er endt med, så Anders og Gitte kontakter bestyrelsen
og finder svar på dette.
2. Vi huskede ikke hvor mange boliger der hørte til fælleshuset på Holmen, Anders tjekker op
på dét.
3. Trine arbejder videre med skitsen i kommende weekend og Jesper udarbejder forslag til en
motiveret ansøgning som skal argumentere for vores valg af placering og højde.
Begge forslag udarbejdes til færdigbehandling i gruppen til næste møde d.24/04/2019.
4. Vi vil afholde min. 2 møder inden 2.Engvangaften i juni 2019
Viksi beders Andres lave doodle over uge 19, 20 + 21 2019 så vi kan få møder planlagt.
5. Næste møde d.24/04/2019 kl.19:30- Viksi undersøger om fælleshuset er ledigt.
6. Viksi udarbejder referat

Gruppen består af følgende medlemmer:
•
•
•
•

Viksi, have 120
Gitte, have 106
Jesper, have 21
Dorthe, have 6
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Maria, have 82
Anders, have 46
Trine, have 26
Arvi, have 116

HF Engvang, 2300 København S.

arbejdsgruppen ”Nyt Foreningshus”
Referent Viksi Jønsson
12. april 2019

Referat fra møde torsdag d.10. april 2019 kl.20:00
1. Opfølgning på opgaver siden sidst. (Liste af aftaler fra sidste møde nedenfor)
a) På generalforsamlingen september 2017 aftaltes det at bestyrelsen skulle udstede
P-tilladelser som skulle bruges for at kvalificere om pladsen udelukkede, benyttes som
tiltænkt af beboerne eller om fremmede uden formål parkere på vores plads.
Ingen syntes at have hørt hvad dette er endt med, så Anders og Gitte kontakter
bestyrelsen og finder svar på dette.
b) Viksi kontakter Husbestyrer, Havemand og bestyrelse og for afdækket deres behov til et
nyt foreningshus. Hvad kræves deres funktion af depotplads, skabsplads o. Lign. Hvilke
tanker og ønsker har De. Interviews har fundet sted d.08/04/2019 og liste med ønsker til
indretning og funktioner er lagt på Google drev.
c) Vi huskede ikke hvor mange boliger der hørte til fælleshuset på Holmen, Anders tjekker
op på dét.
d) Alle i gruppen laver egne skitseforslag og medbringer til næste møde, så vi har noget at
tage udgangspunkt i når råskitse skal udarbejdes. Der var medbragt to skitser.
e)

Det undersøges om HF Engvang kan blive ramt af krav til omlægning af eksisterende
kloaksystem i forbindelse med KBH-kommunes spildevands- og skybrudsplaner.
Bestyrelsen bliver bedt om at undersøge det med København kommune tekniske
forvaltning. Viksi har haft møde med bestyrelsen om sagen, og Anja har efterfølgende
skrevet til kommunen for at få afdækket om der vil komme krav til HF Engvang ifm.
Skybrudsplanerne. Vi afventer svar.

2. Evaluering af orienteringspunkt på Generalforsamlingen d.27/03/2019
Vi havde en positiv oplevelse af dialogen på generalforsamlingen, der var stor interesse for
de økonomiske modeller Jesper skitserede. Vi blev rost for den inkluderende kommunikation
og vores informering undervejs.
3. Udarbejdelse af råskitse med forslag til højde og placering af nyt foreningshus”
Alle der kan laver egne skitseforslag og medbringer, så vi har noget at tage udgangspunkt i.
Vi gennemgik billedmateriale samt noter fra besøg i andre foreningshuse, samt de
medbragte skitser. Vi besluttede at udarbejde en forslag der skal være et vartegn og
signalere som samlingssted for foreningen. I første udkast forholder vi os udelukkende til
placering, facon og højde. Selve indretning arbejder vi med når vi har det ydre på plads.
Vi ønsker at placere bygningen i god afstand fra nr. 66 så generende skygger fra en høj gavl
undgås videst muligt.
Hvordan teknisk forvaltning tolker lokalplanens mere vage formulering vides ikke, vi tester i
første skitse for højde og placering hvad kommunen mener.
Trine arbejder videre med skitsen i kommende weekend og Jesper udarbejder forslag til en
motiveret ansøgning som skal argumentere for vores valg af placering og højde.
Begge forslag udarbejdes til færdigbehandling i gruppen til næste møde d.24/04/2019.
Ansøgning sendes til teknisk forvaltning i uge 18, 2019.

HF Engvang, 2300 København S.

arbejdsgruppen ”Nyt Foreningshus”

4. Næste mødedato
Næste møde d.24/04/2019 kl.19:30- Viksi undersøger om fælleshuset er ledigt.
Vi har travlt!
Derfor vil vi afholde min. 2 møder inden 2.Engvangaften i juni 2019
Viksi beders Andres lave doodle over uge 19, 20 + 21 2019 så vi kan få møder planlagt.
Vær rar at svare/stemme hurtigst muligt.
5. Eventuelt
2.Engvangaften blev sat til afholdelse tirsdag d.25/06/2019
På aftenen skal vi have prioriteret beboernes mange ønsker til indretning og funktioner.
Vi vil lave en form for afstemning ved hjælp af klistermærker som beboerne kan sætte på de
punkter de finder vigtigst.
Der opsættes billeder og præsentationer til inspiration, af de fælleshuse vi har besøgt.
Moodboard (Billede væg) med de billeder Trine har indsamlet på Facebook opsættes
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